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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia  23 marca 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

 

(druk nr 458) 

 

 

U S T A W A    z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250)  

 

Art. 15. 

1. Sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie innego dokumentu 

uprawniającego do przebywania na nim określonej osoby następuje po uzyskaniu danych, 

o których mowa w art. 13 ust. 4, zgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

2. Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie uprawniającym do 

przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w art. 13 ust. 4, oraz numer 

miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu. 

2a. W przypadku meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym, w tym meczów piłki 

nożnej organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach rozgrywek 

Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) lub Unii Europejskich Związków 

Piłkarskich (UEFA), przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do uczestników będących 

cudzoziemcami, jeżeli bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na 

meczu piłki nożnej otrzymują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z 

przepisami prawa obowiązującego w miejscu ich wydania. 

2b. Na bilecie wstępu lub na innym dokumencie uprawniającym do przebywania na meczach, 

o których mowa w ust. 2a, umieszcza się numer miejsca siedzącego. 

3. Organizator meczu piłki nożnej lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji 

odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania 

na nim: 

1)   osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: 

a)  zakazujące wstępu na imprezę masową, 
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b)  zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach 

przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w 

związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo 

wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 

1418 i 1707); 

2)   osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny; 

3)   osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania 

imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej. 

4. Organizator meczu piłki nożnej jest obowiązany prowadzić sprzedaż biletów wstępu lub 

przekazywać inne dokumenty uprawniające do przebywania na wyznaczonych miejscach. 

5. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej lub inny dokument uprawniający do przebywania na nim 

jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

Art. 77. 

 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 

79, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej 

ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

 

<Art. 77a. 

W przypadku meczów Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO U21 Polska 2017 nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 1 i 2.> 

 

 

 

 


